Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 26 квітня 2017 року (протокол № 10) щодо звіту декана юридичного факультету к.ю.н.,
доцента Ярої Олени Сергіївни про якість підготовки фахівців, виховну та наукову роботу на
юридичному факультеті у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку
університету «Голосіївська ініціатива - 2020» та виконання рішення Вченої ради
Університету від 26.06.2015 р. (протокол № 11).
Заслухавши звіт декана юридичного факультету Ярої О.С. «Про навчально-виховну та
наукову роботу юридичного факультету в процесі реалізації заходів Програми розвитку
університету «Голосіївська ініціатива-2020» на 2017 рік»», Вчена рада Університету відзначає, що
організація роботи на факультеті проводиться згідно положень Закону України «Про вищу
освіту», рішень Вченої ради Університету, Положень про організацію освітнього процесу в НУБіП
України, рішень вченої ради факультету.
1. Навчальна та методична робота спрямовані на підвищення якості навчального процесу,
удосконалення існуючих і розробку нових навчальних програм підготовки фахівців освітніх
ступенів «Бакалавр» та «Магістр», адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринках
праці та вимог до фахівців. Приведенні у відповідність навчальні плани напряму (спеціальності)
«Право» підготовки фахівців з урахуванням вимог МОН України щодо навантаження НПП, а
також положення, що регламентують проведення освітньої діяльності на факультеті.
На сьогодні до складу юридичного факультету входять 5 кафедр, які забезпечують підготовку
фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю «Право». Навчальний процес
забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 1
Заслуженого юриста України, 8 професорів (докторів наук), 32 доцентів (кандидатів наук), 7
старших викладачів (із них 4 з науковим ступенем кандидата юридичних наук) і 7 асистентів.
Станом на 1.04.2017 р. контингент студентів юридичного факультету складає 626 осіб, у тому
числі на програмах підготовки бакалаврів 511 студентів, спеціалістів – 35, магістрів – 80. На
денній формі навчання – 329 студентів, на контрактній основі навчається 194 студента (59%), на
заочній – 297 студентів з них за кошти фізичних та юридичних осіб (100%). Загальна кількість
студентів юридичного факультету, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб (79,5%).
За результатами зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. показник абсолютної успішності
студентів денної форми навчання склав 92 %, показник якості навчання – 28%, відраховано –1
студента (0,15%). Однак, за результатами проходження тестування пробного ЗНО 2016 року
студентами 4 курсу ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» загальний результат
успішності склав лише 32% (найвищий бал – 60, найнижчий бал – 19). За результатами єдиного
фахового вступного випробування у 2016 році під час вступу на навчання для здобуття ступеня
Магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення ЗНО мінімальний прохідний бал складав – 19. Відповідно 100 % студентів подолали
мінімальний поріг.
На кафедрах факультету функціонує 1 навчальна криміналістична лабораторія, яка закріплена
за кафедрою адміністративного та фінансового права. Спільно із Юридичною клінікою «Захист
та справедливість» НУБІП України планується відкриття правничої школи з актуальних
юридичних питань, навчально-наукової лабораторії.
Подано справи щодо розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензійних
обсягів) прийому студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» напряму підготовки «Право».
Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з відокремленими
підрозділами Університету, а саме ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж», які
здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Правознавство», випускники
яких продовжують навчання в базовому закладі на юридичному факультеті за спеціальністю
«Право».

На кафедрах факультету активно проводиться робота щодо забезпечення навчального процесу
електронними навчальними курсами. Станом на квітень 2017 року кількість розроблених та
наповнених ЕНК по факультету становить - 90,8 %, з них атестованих – 47%.
Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної
підготовки укладено договір про партнерство факультету з Державною судовою адміністрацією,
Громадською організацією «Українською Гельсінською спілкою з прав людини», Київським
апеляційним адміністративним судом, Комітетом ВРУ з питань аграрної політики та земельних
відносин, Юридичною компанією «Касьяненко і Партнери», Юридичною компанією «Ювіто»,
Громадською організацією «Спілка сприяння сільського зеленого туризму в Україні» та ін., де
студенти мають можливість поглибити практичні навички.
З січня по грудень 2016 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 2
навчальних посібники, 1 довідник, 18 монографій, , у т.ч. 2 англійською мовою, 15 методичних
розробок.
Науково-педагогічні працівники факультету регулярно проходять курси підвищення
кваліфікації.
2. Науково-інноваційна робота. За звітний період обсяг фінансування НДР склав 461 тис.
грн. Реалізується міжнародний проект «Екологічна політика і право» за програмою ERASMUS+
(д.ю.н., проф. Ладиченко В.В., д.ю.н., проф. Гиренко І.В., к.ю.н., доц.. Головко Л.О.).
На факультеті за 3 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 42 аспірантів, з яких
11 – денна форма навчання, 29 – контрактники (69%), 2 докторанти. Функціонує спеціалізована
вчена ради із захисту кандидатських дисертацій. Ефективність підготовки аспірантів на факультеті
за 2014-2016 рр. складає 51,2%.
У 2016-2017 н.р. ліцензовано підготовку PhD за 3 спеціальностями напряму підготовки 081
«Право» та здійснено перший набір в аспірантуру. Ліцензовані обсяги прийому на навчання
заповнені на 100% із них за кошти державного бюджету 4 особи та за кошти фізичних та
юридичних осіб 11 осіб (73%).
Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 2 міжнародні науковопрактичні конференції, а саме Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів
та молодих вчених до 20-тої річниці з дня прийняття Конституції України «Актуальні проблеми
конституційного будівництва України», «V Міжнародна науково-практична конференція з нагоди
15-ти річчя юридичного факультету «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» та
круглий стіл «Реалізація прав людини: виклики сучасності» з нагоди 68-річчя прийняття Загальної
декларації прав людини Генеральною Асамблеєю ООН. Найвищий рівень h-індекс мають: д.ю.н.,
професор Курило В.І. – 7; д.ю.н., професор Єрмоленко В.І. – 9; д.ю.н., професор Ладиченко В.В. – 5,
к.ю.н., доцент Яра О.С. – 2; к.ю.н., доцент Улютіна О.А. – 2.
Активізовано участь студентів у наукових заходах. Так 28-29 березня 2017 року на базі
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулась підсумкова науковопрактична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
юридичних наук 2016/2017 н.р. Студентка 1 року магістратури юридичного факультету НУБіП
України Голуб Світлана, під керівництвом завідувача кафедри аграрного, земельного та
екологічного права ім. В.З. Янчука, доктора юридичних наук, професора Єрмоленка Володимира
Михайловича, захистила наукову роботу на тему: «Правові проблеми існування мораторію на
землі сільськогосподарського призначення» та отримала диплом І ступеня Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук 2016/2017 н.р. Також, в рамках
підвищення практичних навиків студентів у сфері судового захисту, юридичний факультет та
юридична клініка НУБіП України регулярно проводять відкриті навчально-практикуючі лекції, на
які запрошують діючих практикуючих адвокатів, а саме Гайдая Романа Петровича, Лисенка Сергія
Володимировича та ін. Студенти-консультанти «Юридичної клініки НУБіП України» взяли участь
у судових дебатах – «JusticeBattle», що відбулися на базі юридичного факультету Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та здобули перемогу.
Активно працює студентське наукове товариство. Студенти беруть участь у наукових гуртках
при кафедрах, конкурсах, олімпіадах, публікують свої наукові роботи, визначаються переможці в
різних номінаціях. Зокрема, студентський науковий гурток «Державне право зарубіжних країн» та
«Історія вчень про ДіП». Гурток «Конституційне право» зайняв 3 місце на фестивалі студентської

науки в 2016 році. На факультеті щорічно проводяться науково-практичні конференції для
студентів, аспірантів та молодих вчених.
3. Міжнародна діяльність. Протягом 2016-2017 н.р. науково-педагогічні працівники
факультету та студенти взяли участь у 21 міжнародній науковій та науково-практичних
конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах.
На факультеті сформовано англомовні групи на 1-3 курсах. В середньому майже третина
дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.
Цього року 3 студентів факультету паралельно навчається у зарубіжних університетах, 4
іноземних студенти навчається на факультеті. В 2016 р. 10 студентів факультету пройшли
практичне стажування за кордоном.
Подано проект на конкурс для отримання гранту за програмою Еразмус, напрям Жан Моне.
Назва проекту «Екологічна політика і право ЄС». Проект виграно (обсяг фінансування 21 600
євро), 14 000 євро вже надійшли на рахунок Університету. В рамках проекту планується
розроблення нового курсу «Екологічна політика і право ЄС», написання навчального посібника,
проведення міжнародних конференцій з даної проблематики.
З 2016 року на юридичному факультеті НУБіП України створено представництво Центру
німецького права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях викладачами факультету - 19, у тому
числі опубліковано 1 статтю у журналі, що входить до міжнародної бази Scopus.
4. Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях
національної та світової культури, соціальної зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до
життя і діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє студентське самоврядування, інститут
наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової
робіт; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх
колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують в гуртожитку.
Наставниками груп організовуються місцеві та виїзні екскурсії для знайомства з пам’ятниками
архітектури, проводиться відвідування музеїв (починаючи з лютого 2017 року 105 студентів
юридичного факультету відвідали різноманітні Музеї Києва, що становить 32% від загальної
кількості денної форми навчання), картинних галерей, виставок. За результатами участі у
щорічному фестивалі «Голосіївська весна» колектив факультету посів 3 місце. Спортивні і
культурні заходи проводяться безпосередньо і у гуртожитку № 4, 6, де для студентів є тренажерна
зала.
5. Матеріально-технічна база та соціально-побутові умови студентів. На юридичному
факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання.
Зокрема, у 2016 р. зусиллями деканату за рахунок коштів благодійників проведено ремонт у 4-х
аудиторіях. Протягом останніх 2-х років усі лекційні аудиторії оснащено мультимедійним
обладнанням.
З метою економії електроенергії факультетом закуплено та встановлено LAD освітлення у всіх
аудиторіях та приміщеннях кафедр юридичного факультету. У гуртожитку № 4 у 2016 р.,
здійснено капітальний ремонт місць загального користування, замінено газові плити, пофарбовано
стіни тощо. Створено спеціально обладнані приміщення для студентської організації.
Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і
благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 7 кімнат в гурт. № 4, 6 для студентівпершокурсників, відремонтовано читальну залу на 60 осіб. Співробітники і студенти факультету
брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території прилеглої до 6-го
навчального корпусу, з відбудови корпусу №3.
У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що у роботі колективу юридичного факультету є
значні недоліки та існують невикористані резерви, мають місце проблеми, що пов’язані:
 із зниженням якісних показників навчання студентів юридичного факультету, що виявлено
за результатами проведеного пробного тестування єдиного фахового вступного випробування з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Право»;

 недостатнім рівнем якісної складової начального процесу науково-педагогічними
працівниками, вдосконалення практичного навчання студентів, посиленням зв’язків з органами
державної влади та підприємцями;
 з недостатньою кількістю атестованих електронних навчальних курсів;
 низьким рівнем підготовки окремих викладачів у контексті практичного навчання,
недопущенням порушень дисципліни;
 низькою активністю окремих кафедр факультету у виконанні науково-дослідної роботи за
рахунок бюджетного фінансування;
 малою кількістю наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних
рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of
Science та ін.;
 з матеріально-технічною базою, оснащенням навчальних, навчально-наукових лабораторій
відповідним обладнанням, реалізацією програм енергозбереження.
УХВАЛИЛИ:
1. Доповідь декана юридичного факультету Ярої О.С. «Про якість підготовки фахівців,
виховну та наукову роботу на юридичному факультеті у руслі виконання заходів реалізації
Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» та виконання рішення Вченої
ради Університету від 26.06.2015 р.» прийняти до відома.
2. З метою підвищення якості організації навчального процесу:
- системно поліпшувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах,
використовуючи традиційні форми, а також через соціальні мережі, засоби масової інформації;
- продовжити роботу з вдосконалення навчального процесу шляхом введення новітніх
методик, використання інноваційних методів і прийомів навчання;
- узгоджувати освітньо-професійні програми підготовки фахівців та навчальних планів
факультету з провідними зарубіжними університетами, Радою роботодавців факультету, уникати
дублювання окремих тем при викладанні дисциплін;
- у співпраці з радою роботодавців факультету та за її сприяння переглянути існуючі і укласти
нові угоди на проходження практичної підготовки студентів в органах державної влади, судових
органах, юридичних компаніях;
- досягнути повного забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними курсами
упродовж 2017 року;
- підвищити рівень загальноправових компетентностей фахівців за рахунок використання в
навчальному процесі сучасних новітніх методик викладання та наукового потенціалу сучасної
української юридичної науки;
- продовжити практику обов’язкового проходження стажування науково-педагогічних
працівників на базі передових підприємств (організацій, установ) з метою підвищення світогляду
та рівня практичної підготовки за окремими спеціалізаціями;
- забезпечити посилення якості магістерських робіт, продовжити науково-інноваційні підходи
до тематики та змісту магістерських робіт;
- продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових тем кафедр з
обов’язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та публікацією матеріалів
дослідження;
- сприяти діяльності студентського самоврядування, поліпшити ситуацію в гуртожитках,
проводити опитування студентського колективу факультету з метою з’ясування рівня
задоволеності якістю освіти.
3. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на:
- активізацію роботи НПП щодо залучення фінансових ресурсів в т.ч. від державних і
вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у
проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Erasmus+» «Horizont
2020». Встановити тісні контакти із органами державної влади, бізнесом, надавати їм необхідні
консультації та допомогу;
- підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і
аспірантів в іноземних рейтингових журналах. Здійснювати систематичний моніторинг індексу

Гірша та Google Scholar кожного НПП факультету;
- забезпечення активної участі у проектах академічної та дослідницької мобільності;
- залучення до аспірантури та докторантури талановитої молоді;
- збільшення надходження коштів до спеціального фонду за рахунок виконання досліджень
та надання наукових послуг;
- підвищення активності кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних грантів,
стажування в наукових установах закордонних країн;
- визначення пріоритетних тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, їх
затвердження та розміщення на сайті факультету;
- надавати допомогу молодим викладачам, посилити контроль та підвищення ефективності
підготовки аспірантів і докторантів;
- активізацію роботи колективу на здобуття державних, галузевих та іменних премій.
4. Міжнародна діяльність:
- поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними університетамипартнерами з США, Європейського Союзу, зокрема Вишеградської асоціації університетів;
- запровадити програми подвійних дипломів з Словацьким університетом в м. Данубіус;
- проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького
складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку національної економіки;
- налагодити співпрацю зі стажування НПП та студентів факультету в закордонних
університетах за програмами Еразмус+ та Горизонт 2020;
- продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС
«Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою;
- здійснювати підготовку спільних наукових видань з професорами провідних університетів
світу;
- проводити профорієнтаційну роботу щодо залучення у 2018-2019 н.р. іноземних студентів
на навчання.
5. Поліпшення матеріально-технічної бази факультету:
- здійснювати пошук позабюджетних коштів (гранти, у т.ч. міжнародні, спецкошти,
благодійні внески від випускників факультету, партнерів та ін.) для постійного покращення
матеріально-технічної бази факультету шляхом придбання обладнання для проведення занять із
студентами з метою набуття ними практичних навиків і компетенцій;
- спрямовувати господарську діяльність на проведення капітальних та поточних ремонтів у
гуртожитках та навчальному корпусі № 6, перехід на енергоощадливі технології;
- ректорату надати допомогу у придбанні новітньої комп’ютерної техніки та оновленні
комп’ютерного парку навчальних лабораторій.
6. Для покращення виховної роботи на факультеті:
- наставникам академічних груп та НПП формувати у студентів високі морально-етичні та
патріотичні погляди;
- постійно приділяти увагу та надавати всебічну допомогу студентському самоврядуванню на
факультеті, у гуртожитках та студентських групах;
- здійснювати пошук нових шляхів та форм залучення студентської молоді до занять спортом,
здорового способу життя;
- виявляти та розвивати творчі здібності студентів, залучати до участі в мистецьких колективах
університету та факультету, проведенні творчих конкурсів, концертів, виставок, виступів тощо.
7. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні вченої ради юридичного
факультету; підготувати план його реалізації та надати в ректорат для контролю.
8. Контроль за виконанням рішення вченої ради Університету покласти на проректора з
навчальної і виховної роботи Квашу С.М.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

